
BE CUNG TUYEN TRUYEN 
K5 nim 130 nãm Ngày sinh Ci Nguyn Vn To 

Trir&ng Ban Thuing tryc Quôc Hi (5/6/1889 - 5/6/2019) 

I. TOM TAT TIEU S1 - QUA TRiNH HOT DQNG CUA C1J NGUYEN 

VAN TO 
Cci Nguyn Van T6 (but hiu Ung Hoe) sinh ngày 5/6/1889 trong mt 

gia dInh nhà nho, thuc lang Dông Thành nay là phô Bat Sir, qun Hoàn 
Kim, Ha Ni. Than phii là ci Nguyn Van Thjnh mt nhà nho yêu nuc, 
than mu là ci bà Lé Thj Kim, quê gc a Ha Bong. Ngay tü nhO, Nguyen 
Van T dA th hin ti.r chit thông minh và h9c giOi. Näm mâi len 4 - 5 tuôi, t11 
h9c chlt nho tai  nhà, Nguyn Van T dã dat a trInh d Tam tij kinh - bc khâi 
du cüa Nho hQc; ri sau do, 1n luqt dt qua các bc "NMt tr1ông", "Nhj 
trwô'ng" và "Tam trw&ng". 

r A F P P A A A F Ln len gura luc dat nuac dang trai qua nhieu chuyen bien sau sac duoi 
scr thông trj cüa th%rc dan Pháp, thiu phong trào du tranh cüa nhân dan ta 
trên khäp cà nuâc nhix: phong trào Duy Tan (1906 - 1908) do Phan Châu 
Trinh, Trn Qu Cap và Hu'nh Thüc Kháng lãnh dao;  vii "Ha Thành du 
d3c" (1908)... dä ành huang dn tInh cam và chI cüa Nguyn Van T& 

Näm 16 tui (1905), Nguyk Van T d du cuc thi ngch Phán sir - 
Thông djch do TOa Thng sü Bc K5' t chirc. Näm 17 tuM (1906), Nguyn 
Van T duçic chInh thirc vào lam vic tai  HQc vin Vin Bong Bác C 
(EFEO) cüa Pháp Ha Ni và tüng bithc thäng tin, gilt chirc Chü sir dual 
quyn giám d6c EFEO cho dn ngày Cách mng tháng Tam näm 1945 
thành cong. 

Tü tháng 3 nAm 1907, Nguyn Van T tham gia giàng sách tai HOi Tn 
Tn bng ting Pháp, ting Vit v các d tài ljch sir, dja l, van hçc, y khoa, 
khoa h9c thüy nông. Vào nhlrng näm 1910, Nguyn Van T dA tra thành mOt 
hçc già nôi ting, có nhiu sang tao  k& hçip van hóa phlxGng Bong và phixang 
Tây; tham gia giâng day tai Hi TrI Tn và duc ccr là Truang ban biên tp 
Tp san "TrI Tn". 

Ngày 16/3/1930, Nguyn Van T dugc Bô truâng B Qu& gia Giáo 
dc và M5 thut Pháp b nhim là Viên chüc Han lam cüa EFEO. 

Näm 1933-1936, Nguyn Van T dugc Giám dOc EFEO bô nhim trçi l 
hang 3 và duçic bu lam Hi truâng Hi TrI Tn. Näm 1938, Nguyn Van T 
duçc cir là Hi trw1ng Hi truyn bá h9c chIt Quc ngt't BtC KS'.  Nam 1940, 
Nguyn Van T duçic Triu dinh nhà Nguyn sc phong là "Trung ngJffa dgi 
phu Quang L3c Tr Khanh" và den nAm 1941, Ong tham gia sang 1p Tap  chI 
Tn Tan. 
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Cách mang Tháng Tam näm 1945 thành cong. Chñ tjch H ChI Minh 
m&i ci,i Nguyn Van T lam BO truYng Bô Ciru t xa hi cüa ChInh phñ lam 
th?ii trong bôi cánh cp thit chng dói, chng dt cho nhân dan. 

Ngày 6/1/1946, trong cuc Tng tuyn cü bu Quc hi khóa I cüa ni.râc 
Vit Nam Dan chü Cong  hOa (nay là nixàc Cong hôa xã hi chü nghia Vit 
Nam), ciii Nguyn Van T trüng cCr dai  biu Quic hi, là di biu cüa tinh 
Nam Djnh. Tti kS'  hçp thtr nht, Quc hi khóa I, cii Nguyn Van T duçic 
bu là Tru&ng ban Thing trVc  cüa Quc hi (tixcing duang chüc danh Chü 
tjch Qu& hi hin nay). îü tháng 11/1946, cii Nguyn Van T6 dircic c là B 
trtthng không b. 

Ngày 19/12/1946, ci,i Nguyn Van T cüng ChInh phü cách mng rñt len 
Vit Bc tip tiic kháng chin chng Pháp. 

Ngày 25/10/1947, trong dct tin cong cña thrc dan Pháp len Vit Bc, 
Cii bj bt t?i  Btc  Kan  khi chua kjp di chuyn v ncii an toàn. Mc dü bj tra 
tan dã man, nhung Ci vn the hin tinh than kiên trung, bat khuât trurc ké 
thñ và anh dung hy sinh. 

Ghi nhn và tn an sâu sc cong lao, cong hin to k9n cüa cii Nguyn Van 
Tt5 di vói dt nrncc, Dáng và Nhà nithc dã tO chüc tr9ng th truy ting c11 
Nguyn Van T Huân chixorng Sao Vàng - Huân chuong cao qu nhAt và 
cüng thiu phn thu&ng cao qu khác. 

II. CONG LAO VA CONG HIEN TO LN CUA CU  NGUYEN VAN TO nOi 
VI Sr NGHIP CACH MANG CUA BANG VA DAN TQC 

1. Nguyn Van T - Nba trI thfrc yell nu*c, có nhiu cong lao, dóng 
gop to ion trên linh vrc nghiên cfru khoa h9c xã hi nhân vAn cüa Vit 
Nain; di du trong Si, nghiçp truyn bá chti quc ngfr 

Nguyn Van T có mt vn kin thirc phong phü v Han Nôm, v ljch 
sfr, van hóa Vit Nam và phixong Dông. i Nguyn Van T có si kt hqp 
giUa hai nn van hóa Vit Nam và Pháp, kt hcp hai nn van minh Dông và 
Tây trén nn tang bn vUng cña truy&n thng van hóa dan tc, c& cách tam 
hn Vit Nam, và biu hin sâu sc nht là lông yêu nuàc, tinh thn dan tc. 

Cu Nguyn Van T d 'ai  nhiu cOng trInh nghiên ciru lien ngành và 
chuyén sâu, bao quát nhiu linh virc khoa h9c xã hi, nhir sü h9c, van h9c, 
van bàn h9c, kháo c hoc, ngôn ng hQc, dan tc h9c, ton giáo hçc, van hOa 
hçc, van hóa dan gian, kin trüc ni bet. cac tác phm: Sir tIch On Nhu hu, 
Hoa tiên, Nguyn Du và Truyn Kiu, Thci xuân dan Hng Düc, Thi Hong 
DCrc b chInh, Tho vjnh sir dyi Hng Dfrc, Hanh  thijc Ca... duqc Nguyn Van 
T6 nghiên cru và vit li bang ting Pháp, ting Han, ting Vit dä gop phân 
không nhó vào vic nâng cao dan trI, giáo dic lông yêu nuâc trong nhân dan. 
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TMng kê tr näm 194 1-1945, trén tap  chI Tn Tan, Nguyn Van T dã có tOi 
114 mic bài mang tInh chuyên sâu trén các lTnh vrc khoa h9c xâ hi nhân 
van. Cii Nguyn Van T là ngithi Vit Nam duy nht di.rçic phép scra van 
Pháp cho mçi bài vi& däng trên Tp san Vin Dông Bác c (BEFEO), k câ 
bài viêt cüa Giám dc ngu?i1 Pháp George Coedès. 

Tü näm 1934 cho dn näm 1946, trên cung vj là Hi trisâng Hi TrI 
Tn, cii Nguyn Van T dã có nhthig dóng gop mang nghia tao  tin d cho 
cong cuc chAn hung dt nuâc a nhüng giai doan sau. 

Näm 1938, ci1 Nguyn Van T duçic cur lam Hi tnthng Hi truyM bá chct 
quc ngt Bc Ks'. Trong sut 7 näm (tü 1938-1945), Hi truyên bá cht quc 
ngii dã mr 17 chi nhánh a Bc K' vth 820 hrp h9c, có 2.903 giáo viên dã day 
cho 41.118 ngithi bi& d9c, bit vit và a khu v irc Trung K' thành 1p 11 chi 
nhánh; dng thai thu hñt nhiu nhà trI thüc ten tui tham gia nhix: Nguyn Van 
Huyên, Nguyn Xin, Nguyn Manh Ttthng, TrAn Van Giáp, Hoàng Xuân 
Han... Hoat dng duâi danh nghia là Hi hoat dng van hóa giáo duc, nhung 
thirc cht Hi truyn bá chft qu& ngU là mt t chirc có 51r tham gia cüa nhiu 
nhà chInh trj và dã có nhUng dóng gop to lan di vol vic tuyên truyn, giáo 
diic lông yêu nuOc, tinh thin dan tc cho qun chüng nhân dan. Nhiu hi viên 
Hi truyên bá ch& quOc ngü trO thành nhiing chin si each mng, tham gia 
khOi nghia giành chInh quyn. Cách mng tháng Tam thành cong. phong trào 
truyên bá ch& quc ngt:r trO thành nông c& cüa cuc 4n dng diet  "giác dt" 
và "phong trào bInh dan hQc vy" là chü trucmg cüa chInh quyn cách ming. 
Phong trào nay da lan rng khp noi, trO thành hoat dng qun chüng sâu rng 
và tiên b cüa trI thrc yêu rnrOc. Cu Nguyn Van T có cong lao, dóng gop 
quan tr9ng trong thijc hin sir mth nâng cao dan trI. 

Nam 1941, ciu Nguyn Van T tham gia sang 1p Tap  chI Tn Tan vOi 
muc dIch "on cc nhi tan, khá dich vi sir hi" là "di xem xét vic d&i xira ma 

hi4u bièt vic d&i nay thI có th lam thcy thiên hg ". Cu Nguyn Van T cia 
soan thâo hai bô sur hoc d so "Dai Nam dat th" và "S& ta so vói s& Tàu" d 
lam sâu sac them ljch sir nuOc nhà và gop phAn tuyên truyn, giáo diic chü 
nghia yêu nuOc, nêu cao lông ti,r hào, tr ton dan tc. 

2. Nguyn Van T - Bô Tru'&ng du tiên cüa B Ctru t xã hi, nguoi 
Co cong iOn trong vic diet "gic dói", diet "gic dM" và huy dng vIt iirc 
chun bj cho cong cuc kháng chin chng thirc dan Pháp 

Cách mng tháng Tam thành công, dt nuOc dc lip, nguai dan t1r do, 
lam chü vn mnh cüa mlnh, Chmnh phU lam thai nuOc Vit Nam Dan chü 
Cong hôa nay là nuOc Cong  hôa xã hi chü nghia Vit Nam duqc thành lip; 
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ci Nguyn Van T duc Chü tjch H ChI Minh mi lam B tru1ng Bô Cru 
tê xã hi. Ngày 3/9/1945, ChInh phü lam thii nuâc Vit Nam Dan chU Cong 
hôa hçp và d ra 6 nhim v11 cp bach, trong do diet "gic dói" và "giqc dot" 
là nhim vi quan trçng ngang hang vâi diet "gigc ngogi xám ". 

Trên cucrng vj là B tnthng du tiên cüa Bô Cüu t xâ hi, tuy thii gian 
không dài (25/8/1945 - 2/3/1946), nhizng vào thii dim khó khän nht cüa 
ljch si'r dan tc, khi chInh quyn each mtng trong tInh th "ngàn can treo sçri 
tóc ", Bô trithng Nguyn Van T6 dã cO nhing dong gop to lan vào vic giài 
quyt nan  dOi,  nan  d&, hai trong ba loai gic nguy cp cüa cách mng Vit 
Nam lüc bay gi?i. 

Ngày 2/11/1945, B truàng Nguyn Van T dä quyt djnh thành 1p 
Hi ciru dói. Hi nay duçic t chüc xung tn các lang a mt s tinh dng 
bang Bc B, sau do lan rng ra khp Ca rnzâc. Hoat dng cüa Hi nhm tim 
ngun krcing thrc, tin và vâi do các nhà hào tam giüp d, phát trin san xut, 
khuyên khIch cong vic dông áng, trông nom dê diêu, giüp ngithi dan khai 
hoang dt d gia tang san xuât. BO trixâng Nguyn Van T dã trirc tip dn 
các dja phucrng chi dao  thành 1p Hi cfru dói; kêu gçi các dja phucing huâng 
(mg Rn kêu gçi tuxing than, tucrng ái ella Chll tjch H ChI Minh thirc hin 

"Hü ggo czru dói ", "nhfrng ngày cMng tam nh/n an ". B trunng Nguyn Van 
T phát dng nhiu cuc 4n dng quyén gop llng h nguai lao dng nghèo 
và t ch'crc nhiu trin lam v chll dê "nan dói" cuôi näm 1944 du näm 1945 
do thirc dan Pháp, phát xIt Nht gay ra. Nha do, dä tao  duqe phong trào thi 
dua c(cu dói rm r trén Ca niiàc ttr các lang, xã cho den các xi nghip san 
xu.t; lam cho các nba tu san, dja chll bO tin ella, thOc go cüu dOi, them chI 
Ca mt s6 don vj quân di qu6c dan Dâng Trung Quôc a Nam Djnh tham gia. 
Trong khoáng thai gian 2 tháng (thang 9 dn thang 11 näm 1945), B C(ru t 
xã hi ââ quyén gop a 3 mien vOi s tin 160.000.000 dng và tãi go t(m 
Nam ra Bc giao cho Hi cüu dOi, có dóng gOp to Ion vào vic giái quyêt nan 
dOi dang CO nguy Co tái din. 

D giái quyt ttn gc nan  dói, ChInh phll dã 1p Uy ban Trung ucnng phii 
trach san xut. Ngày 15/11/1945, B truOng Nguyn Van To chll tn, phôi 
hcnp vOi Bô Qu6c dan kinh t k Nghj djnh s 41 -BKT dua ra các bin pháp 
khuyn khIch t.n diing ngun dt dai trng màu c(ru dói va phi hçip Bô 
Canh nông t ch(rc them nhUng Co sO gia tang tp th& dung ngun dt cong 
cong gia tang san xut, ch nào CO dt trng du tr6ng trot rau màu... Do 
4y, kt qua san hxçnng màu cia tang gAp 4 lAn so vOi thai kS'  Pháp thuc, 
trong 6 tháng (thang 11/1945 - tháng 5/1946) cia dat 6 14.000 tn quy ra thóc 
là 506.000 tAn và nan  dói cia bj dánh illi. Dung kS'  nim mt näm Ngày Quc 
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khánh nithc Cong  hôa xa hi chü nghia Vit Nam (2/9/1945 - 2/9/1946), 
dng chI Vô Nguyen Giáp - B truâng Ni vii tuyên be,: "Cuc cách mgng 
cia chkn thcng dwcrc ngn dói, thçt là kj) cong cia ch do dan chz ". 

Khong chi có dóng gop to lan de,i vâi vic giâi quyt ntn dói, B trixâng 
Nguyn Van T cüng vài thành viên ChInh phil trng buóc thirc hin nhim 
vi tiêu diet  "gic dat". Bô tri.thng Nguyn Van Te, chü truclng k& hqp chtt 
chë và Co hiu qua gitra cci quan hçc vii cüa nhà nirâc vói các doàn th ciru 
quc d nâng cao dan trI cho hang triu dng bào nhii: phi hçp vói Nha 
BInh dan h9c v,i dào t?o  cp te,c nh&ng doàn can b chuyên trách và &ra ye 
các dja phucing gay dirng co so. Trong mt thOi gian ngn, B Ciru t xä hi 
và Nha BInh dan hoc vi dã t chüc duçrc 3 lOp hun 1uyn dào tao  di ngü 
can b bInh dan hçc vi,i cho c.p tinh mang ten "khóa hQc H ('hI 
Minh ", "Phan Thanh" và "Doàn kit". Sau khi tham gia hun 1uyn, h9c viên 
tan ye các dja phuorng trong cã nuOc tIch circ tuyên truyên 4n dng và trirc 
tip dy chtt cho hang triu dng bào. NhO do, t' l ngithi không bit ch 
giâm xung, dan trI duqc nâng len, có hang triu dng bào tham gia h9c tp 
và h9c tp trO thành nghTa vi,I và quyn lçii cüa mi cong dan. Phong trào toàn 
dan tham gia bInh dan hçc vi sOi ni trên khp cá nirOc và lam thay di cá b 
mtt xA hi vui tuai, khOe manh,  tir tin trong bAu khong khI dc lip. 

Cüng vOi vic diet "giçc dat", B truOng B Cüu t xã hi Nguyn Van 
T da di dAu trong cuc 4n dng xây dirng "dài sang mái" và tin hãnh 
tuyên truyn rng rAi trong nhân dan, giáo diic tinh than yéu nuOc, tinh thn 
yêu lao dng, cam ghet bçn ap birc bóc lt và xây dirng dao  dirc cách mng 
"ccn, kiêm, hem, chInh, chi cOng vO tw". VOi tác phong nhanh nhen, dcrt 
khoát, gân gui vOi ngliOi lao dng, cii Nguyn Van To dâ nhay ben, chü 
dcng, khOn kheo dira ra nhirng quyt sách dung dn, hçip l, sat cánh cüng 
ChInh phü chèo lái con thuyn cách mng visqt qua mi him ngheo. 

3. Nguyn Van T - VI Trtró'ng ban Thtrông trtrc Quc hôi du tiên 
cüa ntr&c Vit Nani Dan chu Cong hôa, ngirM di biêu cüa nhân dan lao 
dng, cO nhiu quyêt sách quail trng trong nhihig ngày dâu mm giành 
dôc lap 

ChInh phü lam thOi ni.rOc Vit Nam Dan chü Cong  hOa duçic thành 
lap. 

A A r P P r S S P Vice ban hanh Hien phap, thanh 1ap  Chinh phu chinh thuzc la doi hoi cap 
bach, quan trçng hang du d cüng C6, tang cis?ng chInh quyn vài nhân dan. 
Ngây 06/01/1946, cuc T6ng tuyn cü dixçic tin hành. Ci Nguyn Van T6 
duçic cü tn Nam Djnh bu vâ trO thành dai  biu Qu6c hi khOa I. 
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Ngày 02/3/1946, ti K' hçp thr nht cüa Quc hi khóa I, các dai  biu 
dã nht trI bu ci Nguyn Van T lam Trueing ban Thtr&ng trirc Qu& hi 
(tircing throng chirc danh Chü tjch Quc hi ngày nay). Truâng ban Thtrrng 
trijc Quc hi Nguyn Van T dã cüng các thành viên trong Ban Thuing trijc 
nhanh chóng bt tay vào cüng c nhà nuâc, xây dirng nn dan chü, thng 
nhât dan tc, sn sang kháng chiên toàn quôc. 

Ngày 06/3/1946, Truâng ban Thu?ing trrc Qu6c hi Nguyn Van T 
tham dr cuc h9p dic bit cüa Hi dng ChInh phü do Chü tjch H ChI Minh 
- Chü tjch Chjnh phü chü trI. Hi dng dã bàn bac  và tht tn k Hip djnh so 
b vói Pháp theo các diu kin dã duçic thöa thun. Biên bàn cuc hçp dac 
bit sang ngày 6/3/1946, có ch k cüa Trirâng ban Thu?mg tnjc Quc hi 
cüng các thành viên Chinh phü và Uy ban kháng chiên, tan thành k kêt Hip 
djnh so bO 6/3/1946. Vic k hip djnh so b ngày 6/3/1946 có nghia rt 
lan di vâi Via Nam trong bi cânh dc thu lüc do. Day là Hip uâc tao  nn 
tang v€tng chäc dê bâo v nên dc Ip dan tc trong giai doan  dâu cüa ch d 
Vit Nam Dan chU Cong  hOa. 

Trên cucmg vj Tnrrng ban Thung trirc Quc hi dAu tiên trong th?yi 
gian chi hon 8 tháng (2/3/1946 - 9/11/1946), ci,t Nguyn Van T dà có nhUng 
dóng gop to lan vth dan tc và each mng Via Nam, gop ph.n vào vic cñng 
c chinh quyên each mang, xây dirng dung lôi dôi ni, dôi ngoi, dua dat 
nuóc thoát khOi tInh th "ngàn can treo sçri tóc ". Ban Thu?ing trrc Qu6c hi 
dithi sr chi dao  cUa Tnrâng ban Nguyn Van T luôn gOp sue cüng ChInh 
phü giái quy& nhüng khó khän cüa dt nithc, dã len ting phàn kháng va t 
cáo nhUng hành vi trái tin nghia cüa thrc dan Pháp truâc du lun th giâi và 
kêu gçi qu6c dan dng bào doàn kt cht ch d sn sang di phó. Nguyn 
Van T dã chi dao  Quc hi phài luôn ehü tr9ng den quyn lçri cüa quc gia 
và nhân dan. Bâi vy, tai kS' h9p thir hai, Quc hi khóa I, Ban Thung trirc 
Quc hi dã xem xét 98 dij an Stc 1nh cüa ChInh phü, tp trung vào các vn 
d nhi.r: pháp chinh, kinh t tài chInh, xä hôi. Ngoài ra, Ban Thi.rng tnjc 
Qu6c hi cOn nhn nhiu kin nghj cái tao  di sng nông thôn và biu 
quyt tan thành danh sach ChInh phü mOi; tháo 1un và thông qua di,r an Lu.t 
Lao dng. Dc bit ngày 9/11/1946, Quc hi dä biu quyt thông qua Hin 
pháp du tiên cüa nuóc Vit Nam Dan chü Cong hOa, phãn ánh rO thing lciri 
cüa cách mng Vit Nam, khng djnh quyn dan tc dc l.p, thng nMt lãnh 
th và quyt tam báo v dt nuâc cüa toàn dan, xây dimg th ch dan chü 
cong hOa, ch d báo dam quyn dan chü, tir do cüa mi cong dan, không 
phân bit nam nit, quan tam di vai dng bào dan tc thiu s&... 
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Ngày 03/11/1946, ChInh phü mâi do Chü tjch H ChI Minh dung du 
duqc thành 1p gm 12 bI. Cit Nguyn Vn T di.rçic Ca là B tru&ng không b. 

Sau gn mt nãm tam  hOa hoãn, chInh quyn each mng dã duc cñng 
c và phát trin 1irc luçing d xây dung và bào v dt nir6c. Lüc nay, thirc dan 
Pháp dã phn bi Hip djnh sa b 6/3/1946 và Tam  uâc 14/9/1946, dánh 
chim Hái PhOng, Lang San và gay hn a nhiu nai (dc bit là ThU do Ha 
Ni). Truóc tInh hInh d, dém 19/12/1946, ChU tjch H ChI Minh ra Ru kêu 
g9i toàn qu& kháng chin và thành 1p Uy ban Trung uang tan cu và di cu. 
Ngày 22/01/1947, ChU tjch H ChI Minh k Sc lnh s 8-SL thành l.p TiJy 
ban tan cix và di cix, gm có ciii BUi Bang Doàn lam ChU tjch, cii Nguyn 
Van T lam Phó ChU tjch Uy ban tan cix và di cix, cUng vOi 8 Uy viên khác dai 
din cho các B. B truang Nguyn Van T6 dã tIch circ dng viên nhân dan 
, * . , , cac vung nhanh chong chuan b tan cix den vung an toan va nhan dan cac 

vUng có chin sir trit d thi hành chInh sách "vzthn khong nhà trng ", tan cix 
ra vüng ti,r do. Hang triu dng bào hu&ng i'rng theo tiêng gçi cUa Uy ban tan 
cix và di cix, rai bO nhà caa, tài san, chju gian kh d thirc hin quyt tam 
không di tthi chung v6i gic và khu hiu tan cix cUng là kháng chiên. 

Ngày 7/10/1947, thirc dan Pháp ma CUC t.n cong len Vit Bc nhm 
tiêu diet ca quan du nAo kháng chin cUa nhân dan ta. Trong cuc tin cong 
vào th xã Bc Kan,  thirc dan Pháp cia b.t duxçic B truàng Nguyn Van T& 
ChUng tim mçi each mua chuc, dii d, them chI tra tn dä man, tan dOe  d 
buOc Cu kêu gçi các chiên si each mng ra hang; nhixng chUng da bj tht bai 
truâc tm lông kiên trung cUa Cii. 

CI;1 Nguyn Van T cia di vào ljch si dan tOe  vâi nhUng c6ng hin to Run 
cho sir nghip khoa hQc, nhtt là khoa h9c xã hOi  nhân van; chng nan  tht 
hçe, nâng cao dan trI. Ten tui cüa cii Nguyn Van T gn 1in vâi sr nghip 
HOi Truyn bá ch quc ng, HOi  TrI Tn. Ci là mOt  din hInh v tr h9c, là 
tm gircung ma duang cho dOi  ngü nhân si, trI thac dem tài nãng, trI tue,  src 

. , , , 
lirc cong hien cho si,r  nghip each mng cua dat nuac. u ciii Nguyen Van To 
bOc l rO phm chit cUa mOt  nhà lãnh dao  cn man, mu mirc. Trên eucung vi 
cong tác nào Ci,i cUng mang ht tài näng, tam huyt và kinh nghim d cng 
hiên cho sr nghip xây drng, bào v chInh quyên each mang  và khang chiên 
kin quc. Cu Nguyn Van T là turn gucing sang ngai v lông dung cam, 
kiên trung but khuut truae ké thU, ht lông vi nithe, vi dan. Cu Nguyn Van 
T là mOt  nhân each iOn, là nguai hin tài có dU nhân - trI - dUng - hem. 
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K nim 130 näm Ngày sinh cii Nguyn Van T6 - ngui cong sij, 
ngu?ii ban  chin du than thit cUa Chü tjch H ChI Mirth là djp d chüng ta 
on lai cuc d?ii, sir nghip và ton vinh nhtrng cng hin to lan cüa Cii di vâi 
cách mng Vit Nam; qua do giáo dic tinh thn yêu nithe, tr ton dan tc, tinh 
thin dai  doàn kt toàn dan tOe;  c vu, dng viên các tng lap  nhân dan tIch 
circ thi dua hoàn thành t6t các nhiOm vi phát trin dtt nuâc. 

Noi gucing c1,i Nguyn Van To, toán Dáng, toàn dan và toàn quân ta n 
1rc phn du, quyt tam thrc hin thäng lçii Nghj quyêt dai hOi Dâng bO các 
cp và Nghj quyt Dai hOi dai biêu toàn quOc lan thu XII cUa Dàng./. 

BAN TUYEN GIAO TRUNG hONG 
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